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■  Organizația Mondială a Sănătății, Charta de la Ottawa (1986): 

Ø  sănătatea - o resursă a vieții de zi cu zi și nu un obiectiv al existenței 

Ø  propune promovarea sănătății populației ca scop principal al oricărui stat.  

■  Serviciile de reabilitare medicală: 

Ø  rol preventiv și corectiv, premiză importantă în atingerea acestui scop 

Ø  contribuie la conservarea și refacerea stării de sănătate, susțin integrarea socială și 
economică a beneficiarilor acestora. 

■  Dezvoltarea turismului medical  este determinat de:  

Ø  îmbătrânirea populațiilor din zonele dezvoltate și bogate ale planetei (Europa în special)  

Ø  creșterea incidenței afecțiunilor legate de generalizarea stilului de viață urban, sedentar 

Ø  accentul pe prevenție și îmbătrânirea activă 

§   Obiectivul Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului: 

Ø   cooperarea solidă între sistemele de sănătate naționale privind aplicarea drepturilor    
pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere 



ACREDITAREA UNITĂŢILOR SANITARE 

§  Procesul în care o entitate, separată şi distinctă de instituția medicală, de obicei, 
non-guvernamentală, evaluează unitatea medicală pentru a determina dacă aceasta 
îndeplineşte un set de cerinţe standard, conceput pentru a îmbunătăţi calitatea 
îngrijirii medicale.(Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations) 

 

§  Procesul de validare a conformităţii caracteristicilor serviciilor de sănătate, efectuate 
de către unităţile sanitare, aplicând standardele de acreditare adoptate de către 
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, pentru a conferi 
încredere în competenţa tehnico-profesională şi organizatorică a acestora. 

     (Legea 185/2017, Art.2) 

 

§  Acreditarea nu atestă calitatea serviciilor, ci capacitatea unităților medicale de a asigura 
calitatea lor.  

 
 



Acreditarea: 
Ø  Conferă încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi integritatea 

organismelor care efectuează evaluarea conformităţii 
Ø  Contribuie la promovarea principiului liberei circulaţii a serviciilor 
Ø  Stimulează creşterea competitivităţii serviciilor, prin circulația 

transfrontalieră a consumatorului 
Ø  Promovează securitatea persoanelor fizice, mediului şi apărarea 

intereselor consumatorilor 

Ø  Determină îmbunătățirea continuă a serviciilor 
Ø  Certifică serviciile și/sau  sistemele calității 



Beneficiile acreditării: 
 

Ø  Obținerea recunoașterii din partea autorităților de reglementare 
Ø  Oferă consumatorilor încrederea cu privire la serviciile accesate 
Ø  Informarea publicului privind recunoașterea de către autoritățile competente 

a serviciilor oferite 
Ø  Asigurarea unui înalt nivel de protecție a intereselor publice, precum 

sănătatea și siguranța în general  
Ø  Posibilitatea de a face referiri la acreditare 
Ø  Posibilitatea de a participa la derularea anumitor proiecte 
Ø  Protecția consumatorului, protecția mediului și securitatea 



Avantajele acreditării: 

Ø Minimizarea riscurilor 
Ø Evitarea evaluărilor multiple 
Ø Creşterea încrederii clienţilor 
Ø Posibilitatea realizării contractării serviciilor medicale cu sisteme de 

asigurări din alte țări 
Ø Reducerea costurilor de recunoaştere a serviciilor pe pieţele externe 
Ø Reducerea cheltuielilor generale 



  DE CE este necesară acreditarea bazelor de tratament medico-balnear?  
 §  Activitatea din bazele de tratament: 

   - Liant între medicina primară și spital (susține interesul pacientului, ce se poate trata stând în 
cadrul familiei, beneficiind de susținerea morală a acesteia) 

   - În cadrul populației europeane rata de supravietuire a crescut         creșterea nr. afecțiunilor ce 
necesită recuperare medicală (terapii post-operatorii, recuperari motorii sau psihice, etc) și a 
serviciilor medicale privind menținerea stării de sănătate (preventive, pentru gestionarea 
problemelor metabolice, a afectiunilor cronice de tip diabet, a supraponderalitatii, a 
sedentarismului, etc.) 

   - Noţiunea de calitate, în contextul sănătăţii, trimite în primul rând la calitatea serviciilor de 
sănătate, care presupune în acelaşi timp și activităţi non-medicale (administrative, logistice) 

    - Orice manevră terapeutică la cerere are totuși și o componentă medicală ce necesită 
identificarea posibilelor contraindicații  

 



DE CE este necesară acreditarea bazelor de tratament medico-balnear? 

§  Acreditarea bazelor de tratament 
   - Reprezintă pasul următor după acreditarea spitalelor din România 

  - Evidențiază existența unui management al calității acestor servicii      Deschide porțile 
tur operatorilor către turismul medical românesc (dezvoltarea consistentă a 
competitivității la export a sectorului balnear român)  

  - Creșterea posibilității contractării serviciilor medicale de recuperare de către casele de 
asigurări internaționale           potențial de aport pozitiv la PIB. 

    

 



Măsurarea calităţii 

■  Reprezintă identificarea sistematică a 
nivelului actual al calităţii realizat de o unitate 
sau un sistem şi constă în cuantificarea 
n i v e l u l u i d e p e r f o r m a n ţ ă c o n f o r m 
standardelor prevăzute.  



STANDARDUL  
  

■  Nivelul de performanță realizabil și măsurabil, agreat de profesioniști și 
observabil de către populația căreia se adresează.  

    (Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations) 
 
■  Un document stabilit prin consens şi aprobat de către un organism 

recunoscut, care asigură, pentru uz comun şi repetat, reguli, linii directoare 
sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatelor lor, cu scopul de a se 
obţine gradul optim de ordine într-un anumit context dat.  

    (Ordonanța nr.39/1998) 
 
■  Importanța acreditării internaționale a standardelor (ISQua) 



■ REFERINȚĂ = Domeniu 
■  STANDARD = Scop 
■  CRITERIU = Obiectiv 
■  CERINȚĂ = Acțiune 
■  INDICATOR = Mod verificare 



Ediţia I a Standardelor de acreditare a spitalelor 

■   11 referinţe 

■   89 standarde  

■  392 criterii 

■   2200 criterii – din care peste 1500 se refereau la obligaţii prevăzute prin 
lege 

Începând cu 2015, pentru a se atinge un grad mai mare de obiectivitate, 
A.N.M.C.S. a demarat procesul de elaborare a ediţiei a II-a a standardelor 
de acreditare a spitalelor, simultan inițierii demersurilor de recunoaştere a 
sa și a acestora de către The International Society for Quality in Health 
Care – ”unicul organism internaţional de acreditare a organismelor de 
acreditare în domeniul îngrijirilor de sănătate” (Introduction to the International Accreditation 
Programme  - ISQua -  REFERENCE NO: IAP- I -14/28.05.2014). 

 



■ Acreditarea standardelor, se desfăşoară 
conform “Liniilor directoare si principiilor ISQua 
pentru Dezvoltarea Standardelor de Îngrijiri de 
Sănătate şi Îngrijiri Medico-Sociale”.  

   (ISQua – Editia 4-V11)  



Principiul 1 - Elaborarea standardelor 

 Criteriul 1.4 - Standardele sunt bazate pe: 

   d) Input (noutăţi) de la experţii tehnici 

   e) Cerinţe legale 

   f) recomandări ale altor autorităţi 

 Criteriul 1.5 –În elaborarea standardelor sunt prevăzute modalităţi prin care Guvernul, 
profesioniştii, clienţii, furnizorii de servicii și utilizatorii pot participa la dezvoltarea standardelor 
și la procesul de revizuire a acestora prin reprezentare directă sau indirect și prin  consultare 
formală. 

 Standardele sunt planificate, dezvoltate şi evaluate printr-un proces riguros şi bine definit. 

 

Principiul 2 - Standarde de măsurare 

 Standardele permit măsurarea coerentă şi transparentă a rezultatelor 



Principiul 3 - Rolul organizaţional, planificarea si performanţa 

 Standardele evaluează capacitatea și eficiența organizațiilor de asistenţă medicală. 

 

Principiul 4 -  Siguranţă si risc  

 Standardele includ măsuri pentru gestionarea riscurilor și pentru a proteja siguranța 
pacienților / utilizatorilor de servicii, personalului si vizitatorilor. 

 

Principiul 5 - Pacientul/ utilizatorul de servicii 

 Standardele se concentrează pe pacienţi / utilizatori de servicii şi reflectă îngrijirile acordate. 

 

Principiul 6 - Performanţa de calitate 

 Standardele impun furnizorilor de servicii monitorizarea permanentă, evaluarea și îmbunătățirea 
calităţii serviciilor. 



În procesul de elaborare a ediţiei a II-a a standardelor de acreditare a spitalelor, A.N.M.C.S. a ţinut 
cont de toate aceste principii, astfel încât această nouă ediţie să beneficieze şi de recunoaştere 
internaţională. 

 

Ediţia a II-a a standardelor de acreditare a spitalelor este structurată astfel: 

 - 3 referinţe: 

   - Managementul Strategic si Organizaţional 

   - Managementul Clinic  

   - Etica Medicală şi Drepturile Pacientului 

 - 27 standarde  

 - 94 criterii  

 - 300 cerinţe 

 - 1400 indicatori 



Și în procesul de elaborare a standardelor de acreditare a unităților de reabilitare medicală din 
ambulatoriu (2016), A.N.M.C.S. a ţinut cont de toate aceste principii, astfel încât să beneficieze 
şi de recunoaştere internaţională. 

 

Ediţia a I-a a standardelor de acreditare a unităților din ambulatoriu (este încă în lucru) se 
preconizează să fie structurată astfel: 

 - 3 referinţe: 

   - Managementul Strategic si Organizaţional 

   - Managementul Clinic  

   - Etica Medicală şi Drepturile Pacientului 

 - 10 standarde   

 - 29 criterii 

 - 74 cerinţe 

 - 231 indicatori 



■  O bază de tratament medico-balneară, implică din punctul nostru 
de vedere, desfășurarea unei activități ce necesită prezența unei 
componente medicale care să poată identifica posibilele 
contraindicații ale manevrelor terapeutice efectuate pe 
consumatori în cadrul bazei respective. 

 

■  În urma parcurgerii procesului de acreditare, prin evaluarea 
calității serviciilor ce pot fi oferite de către bazele medico-
balneare, consumatorul avizat, se va putea îndrepta către acel 
furnizor care îi asigură servicii la nivelul calitativ dorit. 



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! 


